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ОСВІТА 

У 2015 році закінчив Київський національний торговельно-

економічний університет, здобув ступінь магістра, отримав повну вищу 

освіту за спеціальністю «Економічна кібернетика», здобув кваліфікацію 

магістра з економічної кібернетики. 

 З 2015 по 2018 рік навчався в аспірантурі Київського національного 

торговельно-економічного університету. 
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